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TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA 

Termo de Convênio de Estágio 

Tire suas dúvidas! 
Consulte! 

 

LEI DE ESTÁGIO 

Nº 11.788, DE  25 /SET/2008  

DOU de 26.9.2008  

http://www.planalto.gov.br/ccivil _03/ 

Documentos da 
DIEMP 



Todos os documentos tem prazo de 24 horas 
para expedição, exceto o Termo de Convênio; 
 

Após a seleção do candidato a empresa 
deverá emitir o Termo de Compromisso de 
Estágio (TCE), em 3 (três) vias assinadas pela 
empresa, pelo aluno e pelo agente de 
integração, se houver; 
 

Somente após a formalização do Convênio a 
empresa poderá divulgar oportunidades de 
estágio  
 

O CEFET/RJ é sempre o último a assinar os 
Termos, salvo raras exceções; 
 

A carga horária permitida por lei é de no 
máximo 6 horas diárias e 30 horas semanais; 
 

O aluno deverá estar regularmente 
matriculado para entrar ou se manter no 
estágio; 
 

A vigência do Convênio é de 5 anos; 
 

O Seguro Contra Acidentes Pessoais 
Obrigatório, previsto na Lei de Estágio           
nº 11.788/08 de 25/09/2008, não poderá de 
forma alguma ser de responsabilidade do 
aluno ; 
 

Caso seja do interesse da empresa e do 
aluno prorrogar o TCE, a empresa deverá 
expedir um Termo Aditivo; 
 

Caso haja necessidade de interrupção do 
estágio antes do término da vigência do TCE , 
a empresa deverá expedir Carta de Recisão; 
 

Para que possamos encaminhar candidatos a 
estágio, é necessária a celebração de um     
Convênio para Concessão de Estágios entre a 
Instituição de Ensino e a Empresa. 

A seguir, estão os procedimentos solicitados por 
nossa Procuradoria Jurídica: 

 Inserir dados da Empresa, eletrônicamente, 
nas lacunas em aberto;  

 A assinatura do representante deverá     
constar em CONVENIADA, colocando o        
carimbo do CNPJ ao lado da assinatura; 

Por orientação da nossa Procuradoria        
Jurídica solicitamos não datar , a data será 
colocada  após os trâmites do processo; 

 Caso a pessoa que assine o Termo de Convê-
nio não conste do contrato social, como repre-
sentante legal, será necessário o envio de procu-
ração dando poderes ao mesmo para represen-
tar a empresa; 

Tirar 2 cópias (com o original são duas)  e      
enviar  através  de  portador   ou sedex         
juntamente com: 

1 ( uma ) Xerox do contrato social 

1 ( uma) Xerox do cartão do CNPJ 

Para a retirada da via da Empresa será    
necessária uma autorização ao portador em 
papel timbrado; 

O prazo para a assinatura do Termo de Con-

Cursos do  
CEFET/RJ 

Convênio Informações 
Importantes 

GRADUAÇÂO 

 

Bacharelado em Administração 
Bacharelado em Ciência da Computação 
Bacharelado em Engenharia Ambiental 
Bacharelado em Engenharia Civil 
Bacharelado em Eng. de Controle e Aut. Industrial 
Bacharelado em Engenharia de Produção 
Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações 
Bacharelado em Engenharia Elétrica 
Bacharelado em Engenharia Eletrônica 
Bacharelado em Engenharia Mecânica 
Bacharelado em Engenharia Metalúrgica  
Bacharelado em Sistemas de Informação 
Bacharelado em Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negocia-
ções Internacionais 
Bacharelado em Engenharia de Alimentos 
Curso Superior de Tec. em Gestão Ambiental 
Curso Superior de Tec. em Sistemas para Internet 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo  
Licenciatura em Física 
 

Automobilistica 

Administração  

Automação 

Edificações/Estradas 

Enfermagem  

Eletromecânica    

Eletrônica 

Eletrotécnica 

Informática 

Informática Industrial     

Mecânica 

Meteorologia 

Portos            

Segurança do Trabalho 

Telecomunicações (ênfase 
em TV Digital)    

Telecomunicações 

Turismo  

 

TÉCNICO 

http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-administracao
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-ciencia-da-computacao
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-engenharia-ambiental
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-engenharia-civil
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-engenharia-de-controle-e-automacao-industrial
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-engenharia-de-producao
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-engenharia-de-telecomunicacoes
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-engenharia-eletrica
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-engenharia-eletronica
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-engenharia-mecanica
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-engenharia-metalurgica
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-sistemas-informacao-nova-friburgo
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-linguas-estrangeiras-aplicadas-as-negociacoes-internacionais
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-em-linguas-estrangeiras-aplicadas-as-negociacoes-internacionais
http://www.cefet-rj.br/index.php/bacharelado-engenharia-alimentos-valenca
http://www.cefet-rj.br/index.php/curso-superior-de-tecnologia-em-gestao-ambiental
http://www.cefet-rj.br/index.php/curso-superior-de-tecnologia-em-sistemas-para-internet
http://www.cefet-rj.br/index.php/curso-superior-tecnologia-gestao-turismo-petropolis
http://www.cefet-rj.br/index.php/licenciatura-em-fisica

